
— 121 -

Ethologische waarnemingen aan een nest

van Bombus e. equestris (F.)

(Observations on a nest of Bombus e. equestris (F.))

door

P. J. DEN BOERen D. A. VLEUGEL
(With a summary in English)

A. Inleiding p. 121

B. Duur en frequentie van de vluchten in en uit het nest . p. 122

C. Waarnemingen aan gemerkte dieren p. 125

D. De stuifmeeltocht p. 126

E. De honingtocht p. 127

F. Hoe lang blijft een hommel na een inzamelingstocht in

het nest p. 128

G. De duur van de vliegdag der individuele werksters . . p. 129

H. De afstand tussen het nest en de verzamelplaatsen . p. 131

I. De oriëntering der hommelwerksters p. 131

}. Duur, grootte en ligging van het nest p. 131

K. De parasieten p. 132

L. Summary in English p. 132

M. Literatuur p. 134

A. Inleiding

Op 2 Augustus 1944 vond D. A. V. tijdens een kamp van de

N.N.V. te Overlangbroek (U.) een nest van Bombus e. equestris

(F.). Wij besloten, een paar dagen te besteden aan uitvoerige

waarnemingen aan dit nest. Wij merkten daartoe zoveel mogelijk

S g met sneldrogende verf volgens het systeem van von
Frisch (1931). Het bleek echter, dat de verf niet goed hield

op de haren van het borststuk, zodat we helaas niet alle dieren

die we merkten, ondubbelzinnig konden herkennen. Wij hebben

deze dieren vanzelfsprekend alle weggelaten in de verwerking van

onze gegevens. Bij het waarnemen maakte zich een aantal kamp-

deelnemers verdienstelijk, in het bijzonder Dr. M. Koopmans
te Amsterdam, welke dames en heren we ook op deze plaats dank

zeggen. Het waarnemen aan diverse gemerkte hommels vereist een

grote opmerkzaamheid en inspanning en is door één persoon stellig

niet 15 à 16 uur per dag vol te houden. Behalve de waarnemings-

leider was er dan ook altijd één secretaris aanwezig en meestal

nog één of meer anderen. Op deze wijze ontging ons weinig.
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Het is gebleken, dat het beter is, niet te veel hommels te merken.
Men heeft meer aan minder waarnemingen aan een klein aantal

dieren verricht, dan aan talrijker waarnemingen aan vele dieren,

omdat de bewerking ervan zeer ingewikkeld is en het boven-
dien niet eenvoudig is, om de dieren zo te merken, dat geen ver-

warring ontstaat. De moeilijkheid is gelegen in het feit, dat men
bij hommels meestal niet de chitinehuid, maar de haarbekleding öp
het borststuk moet merken en deze verliest de verf te gemakkelijk.

Bij het merken in verschillende kleuren zal de mogelijkheid van
verwarring het kleinst zijn, bovendien kan men dan ook vrij ge-

makkelijk bijkleuren. Bij het merken maakten "wij gebruik van hand-
schoenen. Voor w^ij onze waarnemingen geven, danken wij Mej.
T. V r i e n d te Den Haag en Mr. R. B. C 1 a r k te Exeter voor
hun revisie van de Summary.

B. Duur en frequentie van de vluchten in en uit het nest

Op 3 Aug. begonnen we om 9.20 met de waarnemingen. De
hommels vlogen toen reeds druk. 's Avonds vloog de laatste hom-
mel om 21.06 binnen. De volgende morgen zagen we de eerste

hommel om 6.10 uitvliegen. Mogelijk waren er reeds vóór die tijd

dieren uitgevlogen, omdat wij pas om 6 uur met de waarneming
begonnen. P 1 a t h (1934) zegt : "If the weather is warm enough,

bumblebees usually begin to work on the flowers long before

sunrise". Wij waren in dit geval ongeveer een uur na zonsopgang
aanwezig, omdat het geheel tegen onze verwachting was, dat ze

zo vroeg begonnen en wij Plat h's werk toen nog niet kenden.

De laatste geeft echter slechts één voorbeeld van ö S die het nest

met stuifmeel binnenkwamen "while it was still fairly dark", daar-

bij waarschijnlijk van de opinie uitgaande, dat deze hun korfjes pas

gevuld hadden, maar Avij hebben gegevens van hommels (zie hier-

na), die buiten het nest overnachtten met gevulde korfjes. Boven-
dien zal er vermoedelijk in het drukst van de broedtijd eerder ge-

vlogen worden ; P 1 a t h geeft dan ook een voorbeeld van 22 Juni.

Ter vergelijking moge dienen, dat dit verschil in vliegbegin bij de

Koolmees geconstateerd is (H. N. K 1 u y v e r, MS). Eveneens bij

de Fitis (V 1 e u g e 1, MS.). In een Steenhommelnest bleken verder

op 27 Aug. 1947, een zeer warme, zonnige dag, de 5 ö pas on-

geveer een uur na zonsopgang met hun dagtaak te beginnen. De
eerste werkster, die werd opgemerkt (bijna twee uur na het waar-
nemingsbegin), was ook hier een ingaand dier. Zes minuten daarna

ging de eerste uit. (Vleugel 1949). Dit is begrijpelijk, omdat
ook hommels op de lichtsterkte zullen reageren, zoals b.v. vogels

dit doen (cf. Vleugel 1941).

Onze beide waarnemingsdagen waren zeer warm en de zon

scheen de gehele dag. Daar de B. equestris ^ S dus van 6—21 uur

(d.i. een half uur na zonsondergang) vlogen, bedroeg de vliegduur

15 uur.

Wanneer we de verdeling van het in- en uitvliegen nagaan, krij-

gen we de volgende tabellen :
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Tabel 1. Aantal in- en uitvluchten per dag

(Table 1. Number of departures and arrivals)

Warm, zonnig weer. (Hot, sunny weather)

Waarnemingsdag 3 Augustus 1944. (Date August 3d. 1944)

Zonsopgang 5 u. 02. (Sunrise at 5.02 a.m.)

Tijd
(Time)
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vermoedelijk g g geweest zijn, die de nacht elders hadden door-

gebracht. Ze hadden geen stuifmeel in de korfjes. Pas om 8.25

kwam de eerste hommel met een klein beetje stuifmeel binnen. De
eerste hommel die totaal gevulde korfjes had, was te 9.48 binnen.

Het overnachten buiten het nest hebben we bij steenhommel-

ö ö waargenomen, die op hoge plantenstengels onder een blad of

een distelhoofdje gingen slapen. Dit is ook door den Amerikaansen
onderzoeker Plath (1934) vastgesteld bij enkele soorten. In de

Europese literatuur kwamen we het nog niet tegen.

Tot 8.30 is het aantal hommels, dat in- en uitvliegt, nog niet zo erg

groot, nl. 3—4. Van 8.30- —10.30 is dit aantal veel groter, nl. 9—10.

Dan daalt het weer tot iets boven het gemiddelde, nl. 7—8, wat
zo blijft tot 19.30. Van 19.30 —21.06 komen meer hommels binnen
dan er uit gaan, nl. gemiddeld per half uur 2—3 uit en 6—7 in.

Dit laatste was te verwachten, daar de staat zich ter ruste gaat

begeven, zodat weinig nieuwe dieren uitvliegen, terwijl het aantal

binnenkomende vrijwel gelijk blijft. Dat er 's nachts dieren buiten

blijven, blijkt ook uit het feit, dat enkele gemerkte ö S 's avonds
3 Augustus uitgevlogen en 's avonds niet meer binnengekomen zijn.

Of dit ook gebeurt met minder goed of warm weer, is voor zover

wij weten, onbekend, zoals we trouwens zoveel van de ethologie

der hommels nog niet kennen, omdat er bijna nog niet met gemerkte
dieren gewerkt is. Zelfs Plath, die vele jaren in Amerika met
succes aan hommels werkte, en die kolonies kweekte vanaf het

allereerste begin, deed dit niet. Uit het bovenstaande blijkt, dat het

verkeer in een hommelstaat vrij sterk is. Het is jammer, dat we het

nest niet een onafgebroken dag hebben kunnen gadeslaan, maar
dat onze waarnemingsserie over twee dagen werd verdeeld. In dat

geval hadden we enkele interessante berekeningen kunnen maken,
b.v. hoeveel 5 5 er 's nachts buiten bleven.

Het blijkt, dat er het drukst gevlogen wordt tussen half negen
en half elf. Daarna is het waarschijnlijk voor de hommels te warm.
Zij hebben het niet erg op warmte begrepen. Dit is algemeen be-

kend. Vuyck (1923) wees daar destijds al op.

3 Aug. kwam om 10.25 de eerste S met stuifmeel binnen en de
laatste om 20.56. De volgende dag arriveerde de eerste te 8.25 met
stuifmeel, echter slechts een klein beetje in één korfje. Daarna
kwamen er nog een aantal met slechts ten dele gevulde corbicula's

aan. Pas om 9.48 gaat de eerste S met volledige stuifmeelklompjes

het nest binnen. Door welke oorzaak het stuifmeelverzamelinstinct

niet toereikend is, om de korfjes geheel te vullen, kan niet beslist

worden zonder waarnemingen op de verzamelplaatsen. Vermoede-
lijk is het stuifmeel dan nog niet droog genoeg en mogelijk is daar-

door de honingmaag eerder gevuld dan de korfjes. Tot dusverre

zijn de waarnemingen daaromtrent echter te weinig in aantal, om
deze vraag theoretisch te kunnen behandelen, zoals er trouwens nog
wel meer vraagstukken, het verzamelen betreffende, op te lossen

zijn. Er is op dit terrein nog zeer veel veldwerk te verrichten door
samenwerking van vele veldentomologen, die waarnemen aan ge-

merkte dieren.
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Tabel 3. (Table 3)

Overzicht der binnenkomende werksters met stuifmeel

(Arrivals of workers with pollen)

Op
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No. 14: 3 Aug. 11.58 uit; 14.02 in, z.

No. 23 : 3 Aug. 12.12 uit ; 12.55 zit dicht bij het nest op een distel

te zuigen.

No. 24: 3 Aug. 12.17 uit; 13.21 in, z. ; 13.23 uit; 13.35 in, m.
(ietsje).

No. 16: 3 Aug. 12.26 uit; 15.14 in, z. ; 15.16 uit; 16.20 in, z. ;

16.25 uit; 17.30 in, z. ; 17.31 uit 18.07 in, z. ; 18.09 uit.

No. 17: 3 Aug. 12.43 uit; 16.36 in, z.

No. 18: 3 Aug. 13.02 uit; 14.01 in, z. ; 14.05 uit; 15.19 in, z. ;

15.22 uit; 17.48 in, z.

4 Aug. 6.10 in, z. ; 6.48 uit ; 8.32 in, z. ; 8.35 uit ; 8.54

in, z. ; 8.54 3/2 uit.

Verscheidene werksters (o.a. 6 en 24) kwamen binnen met on-

volledig gevuld korfje. Dit is ook bekend van de honingbij (M a i d 1

1934, p. 181). Het wordt door v. Buttel-Reepen geweten
aan vermoeidheid.

Bij verscheidene gemerkte dieren is verwarring met andere waar-
schijnlijk, o.a. bij 2 en 4 en wellicht ook enkele andere. Het is op-

merkelijk hoeveel maal we 4 hebben genoteerd, nl. op de twee
dagen 41 maal. Dit is zeker niet juist. Verscheidene keren echter

kwam ,, dezelfde 4" vlak na elkaar enkele malen in en uit, zodat

het niet onmogelijk is, dat dit dier werkzaam was bij een eventuele

,, reinigingsdienst", zoals de honingbijen die ook hebben (v. Frisch
1931).

Verder zijn er dieren, waarvan we slechts één waarneming heb-

ben b.v. 1, 7, 56, 57, 68, 12, 13, 25 en 27. Het is waarschijnlijk,

dat deze w^erksters in onze w^aarnemingstijd niet teruggekeerd zijn,

ook nu kunnen we door onze te kort durende observaties niet zeg-

gen, hoe lang hommels op deze wijze buiten het nest blijven. Het
wordt echter tijd, dat we het aantal hommels, dat één of meer dagen
buiten het nest blijft, kennen, ten einde het aantal koloniebewoners

te kunnen schatten, want de tellingen van hommelnesten worden
wel erg dubieus zolang we dit aantal niet weten.

Wanneer we nu de zoeven gegeven protocollen nauwkeuriger
bekijken, merken we nog wel enkele aardige dingen op. No 3 is

kennelijk een jong dier, dat pas is uitgevlogen. Het dier is slecht

georiënteerd en zoekt telkens op verkeerde plaatsen naar het nest.

Na veel moeite lukt het tenslotte. Ook bij andere Apidae is dit nog
niet deelnemen aan het dagelijks werk van de kolonie en het ,,zich

invliegen" geconstateerd {Apis mellifera L., v. Frisch (1931),

Halictus calceatus Scop. Vleugel (MS.) en Bombus pratorum
(L. ) en terrestris (L. ) in kunstnesten (Den Boer MS.). Ook
No 6 zal een jong dier geweest zijn. Op 3 Aug. bleef dit dier nl.

een hele dag buiten. Of ook volwassen dieren soms de dag buiten

het nest in lediggang doorbrengen, is alweer onbekend, maar het is

niet onmogelijk, gezien de omstandigheid, dat 6 de volgende dag
wél verzamelde.

D. De stuif meeltocht,

No. 5 vloog te 9.17 uit en kwam te 9.51 met stuifmeel terug,

dus na 24 minuten. No. 6 vloog te 8.48 uit en kwam 9.52 met ge-
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vulde korfjes terug, d.i. na 64 minuten. Daarna kwam deze zelfde

hommel na 38 minuten met niet geheel gevulde korfjes terug. Uit
waarnemingen die Vleugel (MS.) deed aan Bombus hortorum
(L. ) en Bombus pascuorum (Scop.) bleek, dat inderdaad in een
dergelijke tijd de korfjes vol kunnen zijn bij zonnig weer. In von
Frisch ( 1931 ) noch ergens anders konden wij over de duur van
de stuifmeeltocht van de honingbij iets vinden. Wel deed Go n -

t a r s k i ( 1931 ) tijdmetingen betreffende dit vraagstuk, maar deze
zijn van weinig betekenis geweest. Ten eerste hadden de bijen zich

slechts vol te zuigen aan suikerwater en ten tweede werkte hij met
bijen, die alleen ,

.honing" haalden. De tijden echter die Halictus

calceatus nodig heeft voor het halen van stuifmeel kloppen aardig

met de door ons gevonden tijden van Bombus equestris (F.)

(V 1 e u g e 1 MS.). In de vroege morgenuren schijnt het wel langer

te duren ; dit vermeldden we al. Ook de tijd die No. 6 's morgens
vroeg nodig had, nl. 64 minuten, wijst hierop. Ook Apis mellifera

blijft meestal niet langer dan een uur weg, doorgaans slechts 10

à 20 minuten volgens v. Buttel-Reepen (Maidl 1934, p.

181).

Hoewel we nu eigenlijk eerst de honingtocht zouden moeten be-

kijken, zullen we allereerst nog wat meedelen over de dieren die

abnormaal lang wegbleven. Hoewel we niet weten, waar we de
grens moeten trekken, schijnt het wel, dat de tijd van No. 17 nl.

3 uur en 53 minuten veel langer is dan nodig voor het halen van
honing. Verder bleef No. 8 gedurende 5 uur en 1 1 minuten weg.
Ten slotte de dieren, die de hele nacht, of, zoals wel waarschijnlijk

is, meer dagen en nachten weg blijven. Wat voeren zij uit en waar-
om gaan ze niet sneller naar het nest terug ?

Een gedeelte van deze S 5 zal wellicht behoren tot de ,,oude"

dieren, die weinig of niet meer deelnemen aan de werkzaamheden
in de kolonie. Von Frisch ( 1931 ) is op dit punt niet duidelijk

betr. de honingbij en deelt mee, dat de 5 5 hun ,, Sammeltätigkeit

treu bleiben, so lange es möglich ist." Bij Halictus calceatus (Scop.)

(Vleugel MS.) bleek, dat de ,,oude"dieren in elk geval geen
stuifmeel en heel waarschijnlijk ook geen honing meer aanvoeren.

Ze brengen vermoedelijk hun tijd binnen zowel als buiten het nest

in ledigheid door. Het is te verwachten, dat dit verschijnsel bij

hommels en honingbijen evenzeer min of meer algemeen is.

E. De honingtocht

De g ^ blijven vermoedelijk 1 —3 uur weg. Op deze tijd zijn er

schijnbare uitzonderingen, nl. 16, die slechts 36 minuten en 18, die

niet meer dan 19 minuten wegbleef. Deze tochten zijn vermoedelijk

geen honingtochten, maar hun betekenis ontgaat ons. 18 verbleef

trouwens na deze korte tocht slechts een halve minuut in het nest.

Het is mogelijk, dat het ,, onvolkomen" honingtochten waren, zoals

bij vele dieren onvolkomen instincthandelingen zijn te constateren.

Het instinct is in zulke gevallen niet toereikend, om een bepaalde
serie handelingen volledig te doen aflopen. Onze ruimte laat niet

toe, hier van dit verschijnsel voorbeelden te noemen.
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Uit de voorgaande waarnemingen blijkt, dat er 's morgens vooral

stuifmeel wordt ingezameld en 's middags honing.

F. Hoe lang blijft een hommel na een inzameltocht in het nest ?

1. Na de stuif meeltocht

Van alle gemerkte dieren die met stuifmeel binnenkwamen, heb-

ben we er niet één meer zien verschijnen. Alle dieren bleven binnen

of kwamen pas enkele uren later weer naar buiten. Dit laatste

hebben we echter helaas alleen bij onduidelijk gemerkte exemplaren

kunnen waarnemen, zodat we hierover geen zekerheid hebben. Hier-

mee stemt overeen, dat volgens P. Rau (zie Maidl p. 199)

hommels vaak meer tijd nodig hebben, om hun lading stuifmeel

kwijt te raken in het nest dan ze nodig hadden voor de inzameling

ervan.

2. Na de honingtocht

Uit onze gegevens volgt, dat een -v^erkster ongeveer twee minu-

ten in het nest vertoeft, om haar honing af te geven, waarna ze

opnieuw uitvliegt. In Tabel 4 hebben we de dieren opgenomen, die

na een vermoedelijke honingtocht weer uitvlogen. De werksters die

niet meer uitvlogen, zijn weggelaten.

Tabel 4 (Table i)

Duur van het verblijf in het nest na een honingtocht

(Duration of the stay in the nest after a nectar flight)

werkster
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nadere verklaring. Het lijkt het meest aannemelijk, dat No. 18 de

nacht van 3 op 4 Aug. buiten heeft doorgebracht en nu te 6.10

binnenkwam, om pas te 6.48 haar eigenlijke dagtaak te beginnen.

Haar overige verblijven in het nest na haar honingtochten waren
bovendien normaal.

Nu we én stuifmeel- én honingtocht besproken hebben, kan de

vraag gesteld worden, hoe we staan tegenover de enige opmerking,

die de beste hommelkenner van de laatste tijd, P 1 a t h, op p. 18

van zijn "Bumblebees and their Ways" maakt : "It is sometimes

asserted that honeybees never forage for nectar and pollen at the

same time. This, however, is not true of bumblebees, for they may
frequently be observed collecting nectar and pollen simultaneously

from red clover. I have also seen workers gathering nectar from

vetch ; after having filled their corbiculae with pollen from other

flowers."

Ook D. A. V. heeft dit zelfde herhaaldelijk waargenomen, spe-

ciaal 's morgens. P 1 a t h noemt geen tijd. Onze waarnemingen
tonen nu echter duidelijk aan, dat het tegelijkertijd aanbrengen

van honing en stuifmeel geenszins de regel is. Het is zeer waar-

schijnlijk, dat op de tocht die wij stuifmeeltocht hebben genoemd,

ook honing wordt aangevoerd. Het is ook mogelijk, dat op de stuif-

meeltocht alleen honing verzameld wordt voor eigen gebruik. Op
dit punt heeft P 1 a t h hoogstwaarschijnlijk wel waarnemingen
verricht, maar ze helaas niet meegedeeld. Wel zegt hij op p. 19 :

"When a worker enters the nest on her return from the field, she

passes nimbly over the comb in search of a suitable cell in which

to deposit her load of nectar or pollen". En verder : "If she has

nectar to deposit etc.".

Een andere mogelijkheid is, dat het verzamelen geregeld wordt

naar de behoefte van de kolonie, zoals dit volgens v. Frisch
voorkomt bij Apis mellifera. Dit alles zal pas duidelijk worden, als

er onderzoekingen verricht zullen zijn bij meerdere hommelsoorten

in verschillende delen van het broedseizoen en in kolonies van

variërende grootte. Dit niet alleen bij kunstnesten, maar ook in de

vrije natuur en voorts hebben we ook behoefte aan veel veldwaar-

nemingen betreffende het bloembezoek. Ons onderzoekje is een

eerste stap en generaliseren is hier stellig niet verantwoord.

G, De duur van de vliegdag der individuele werksters

Uit Tabel 5 blijkt, dat de meeste hommels slechts een beperkt

gedeelte van de dag vlogen .

De meeste hommels vliegen ongeveer 2 uur achtereen regelmatig

heen en weer naar het nest. Enkele zijn langer bezig, maar dan

komt dit doordat de dieren één of meer keren abnormaal lang weg-
blijven. Alleen 16 en 18 vliegen langer achtereen. De eerste blijft

5 uur en 45 min. aan het werk en 18 iets korter, nl. 4 uur en 46

minuten. Dit doet vermoeden, dat de hommels in ploegen werken.

Elke werkster vliegt slechts een paar uur, waarna ze door een an-

dere wordt afgelost. Bovendien schijnt het wel, dat een dier dat

's morgens stuifmeel verzamelt, niet deelneemt aan de honinginza-
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Tabel 5 (Table 5)

Duur van de vliegdag van enige gemerkte dieren
(Duration of the working-day of some marked workers)

Nummer
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H. De afstand tussen het nest en de verzamelplaatsen

De dieren gaan voor het inzamelen van honing vrij ver van het

nest. Op ongeveer 1 km afstand van het nest vonden we enkele

Bombus equestris ö ö op distels. Wenamen deze mee naar het

nest en plaatsten ze voor de ingang. Ze herkenden het dadelijk en

gingen naar binnen. Enkele van deze werksters, die we geel ge-

merkt hadden, zagen we enige tijd later regelmatig heen en weer
vliegen naar het nest. Hiermee is dus bewezen, dat de dieren min-

stens één km ver weg gaan, om honing te halen. Of de dieren

eveneens zo ver gaan om stuifmeel te halen, konden we nog niet

ontdekken. We zagen echter ook geregeld hommels uit ons con-

trôlenest op de distels dicht bij het nest aan het werk.

I. De oriëntering der hommelwerksters

De hommels oriënteren zich om het nest terug te vinden vooral

optisch. Dit bleek telkens weer, als dieren binnen kwamen. De
omgeving van het nest, uit lang gras bestaande, waarin het moeilijk

te ontdekken was, veranderde door het heen en weer lopen der

waarnemers belangrijk. Vele hommels konden dan ook slechts na

veel rondvliegen de nestingang vinden. Dit rondcirkelen deden de

dieren ook bij het verlaten van het nest, sommige heel kort, andere

ö S vlogen veel langer rond en bleven ook wel korter of langer

tijd ,, hangen" op de distels e.d. in de onmiddellijke omgeving.

Op de nestingang stond een vooruitstekende bos hoog gras.

Zulke bossen bevonden zich ook op enkele andere plaatsen vlak

bij het nest. De gehele dag zagen we dan ook 5 ö bij deze bossen

gras naar de nestopening zoeken, b.v. No. 3. Wanneer er van het

nest een bepaalde nestgeur als richtinggevende factor was opge-

treden of eventueel een andere prikkel, zouden zij zich niet zo ge-

makkelijk door dergelijke optische gelijkenissen hebben laten mis-

leiden.

J. Duur, grootte en ligging van het nest

Op 3 Augustus om 12.16 kwam de oude koningin het nest uit

wandelen. Ze was sterk afgesleten en had zeer gehavende vleugels.

Zij bewoog zich slechts met de grootste moeite voort, vliegen kon

ze blijkbaar in 't geheel niet meer. Ze was kennelijk uitgeput en

wilde vermoedelijk buiten het nest sterven. Ze is in elk geval niet

meer in het nest teruggekeerd. Ook werksters schijnen buiten het

nest te sterven, tenminste men vindt practisch geen dode dieren in

de nesten, hoewel het mogelijk is, dat de dode dieren soms naar

buiten worden gebracht. Ook van de honingbij vermeldt Ma i d 1

op p. 203, dat zieke en gewonde dieren de korf verlaten om er

buiten te sterven.

Bij Bombus terrestris L. in een kunstnest, verliet op het einde van

het seizoen (in Augustus) hoewel het nest nog vrij veel Ç ö telde,

het oude 9 het nest en werd op het einde van de dag dood in de

omgeving van het nest teruggevonden. Waarschijnlijk verlaat het
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oude 5 dus, als haar krachten haar begeven, het nest, om eenzaam
te sterven (den Boer MS.).

Op de middag van 4 Augustus hebben we het nest uitgegraven.

We hadden vooraf alle ö g die in- of uitvlogen, weggevangen.
Nadat het nest uitgegraven was, hebben we verder de gehele mid-
dag op de nestplaats vertoefd, om de nakomers op te vangen. De
kolonie telde 45 à 50 5 g . Er waren geen jonge S $ of 2 $ . Het
eigenlijke nest bevatte ongeveer 80 werkstercellen en enkele cocons.

Dit klompje cellen was omgeven door een grote hoeveelheid droog,

kort gras. Het nest bevond zich onmiddellijk onder de oppervlakte

van de grond, evenals de gang die er heen leidde. De laatste was
ongeveer 30 cm lang en liep min of meer gekronkeld. Het was
waarschijnlijk een verlaten muizennest. Scholz (1913), die lite-

ratuur samenvatte, deelt mee, dat zowel onder als bovenaardse
nesten aangetroffen werden, hoewel de ,, Sandhummel" {B. eques-

tris) en de ,, Waldhummel" {B. silvarum) toen nog onder één soort

gebracht werden, zodat meerdere waarnemingen gewenst zijn. De
kolonies zouden gemiddeld 30—40 cellen tellen, w.o. één à twee
dozijn werksters. Ook Friese (1923 en 1926) zag de S S net

als Scholz steeds in Augustus, wat dus met onze waarnemin-
gen overeenkomt. Ook hij onderscheidde equestris nog niet van
silvarum. Schmiedeknecht ( 1930) enKruseman ( 1947)

doen dit echter wel.

Nadat we het nest mee naar huis hadden genomen, kwamen er

na veertien dagen enkele 5 5 en twee S $ uit de cocons. Dit

schijnen de enige $ $ te zijn geweest, die het nest heeft voortge-

bracht. Er was slechts één cocon van een koningin. Deze kwam
niet uit, de pop bleek dood te zijn.

K. De Parasieten

Het nest bevatte verder nog een aantal zweefvliegenlarven van
een Vo/uce/Za-soort en van een ons onbekende zweefvlieg. De laat-

ste kwamen niet uit.

L. Summary

On August 2nd., 1944, near Overlangbroek in the province of

Utrecht, a nest of the Bumblebee Bombus e. equestris (F.) was
found.

During two hot days of bright sunshine we made detailed ob-

servations on marked individuals of this species.

At daybreak the first flying workers arrived from outside the

nest at 6.10, 6.23 and 6.24 (sunrise at 5.04).

In some cases bumblebees fly before sunrise, as one of the present

writers has found. This seems to occur in midsummer only (cf. the

same difference in birds), but little is known about this question.

The first departure in the morning took place at 6.25. The last

three bumblebees left the nest at 20.26, 20.26 and 20.45, the last

three bumblebees entered the nest at 20.56, 20.59 and 21.06. Sunset

was at 20.29.
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Tables 1 and 2 show the number of arrivals and departures

observed at the nest which contained only workers.
A few bumblebees of different species were found sleeping at

night on thistles and some other plants. They slept under leaves

and thistleheads.

There seem to be two kinds of foraging-flights :

1. pollen flight and 2. nectar flight.

From Table 3 it will be seen that most of these pollen flights

occurred before noon. Probably a great number of bumblebees
collect nectar as well on their pollen flights, for we have often

seen other species of bumblebees collecting both nectar and pollen

in the same flight, but far more observations are necessary.

The animals which had collected pollen, did not usually reappear,

but in two or three cases, however, they at once left the nest a

second time, though we could not recognize with certainty that

these were the same marked workers owing to some colour changes.

In a few cases they left the nest after some hours. Thus pollen

collecting appears to be very tiring and bees seem to make in most
cases only one pollen flight a day as Vleugel has also found
in Andrena vaga Panz. and Halictus calceatus Scop.

Other workers of the species entered the nest with corbiculae

which were only partly filled.

The filling of the whole corbiculae lasted about an hour.

Wedo not know very much about the number of flights of the

workers of the honey-bee per day in spite of the works of von
Frisch CS. and Gontarski.

Table 4 shows a number of nectar flights. A worker usually

spends only about two minutes in the nest to deposit her load of

nectar. After that in most cases she takes another flight.

After a pollen flight, however, the workers stay in the nest at

least two or three hours. These observations are confirmed by
R a u who noticed that the workers usually need a long time to

deposit their load of pollen.

Some observations of marked individuals are recorded under E-2
on page 128. Most bees do not collect pollen or nectar more than

once or twice a day, but there is individual variation. No. 16 is

exceptional and collected nectar four times a day. No. 24 collected

nectar first and afterwards pollen.

It is possible that the number of pollen- and nectar flights depend
on the need of the nest, as v. Frisch has found for the honey-

bee.

Quite a series of w^orkers were observed only once. This means
that they did not return at all during our time of observation.

Other individuals spent the day outside the nest without col-

lecting at all. Some other animals left and entered the nest many
times a day and seemed to have other activities which we have not

been able to recognize so far. Various workers could not easily

find the nesting-site because the environment had been changed
by our presence. Consequently on leaving the nest, the workers
made a series of gradually widening circles which in other cases

they only make when leaving the nest for the first time.
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The old queen left the nest on the first day of our observations

and did not return. Sick and wounded workers appear to do the

same, for one rarely finds dead workers in the nests of bumblebees.

The same fact is well-known of the honey-bee.

We found workers of our nest at a distance of about one kilo-

meter.

When we dug up the nest, we found an entrance-tunnel of

30 cm. Evidently it was a deserted rodent's nest, a few centimeters

below the surface of the ground.

Wecaught 50 workers, but an unknown number of workers may
have returned afterwards. There were 80 cells of workers.

After a fortnight some workers and two males left the cocoons

at home. There was only one cocoon of a queen. It did not hatch.

In the nest there were some larvae of two Diptera, one Volucella

species, the other unknown to us.
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